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DESTAQUES 

 

Brasil e Argentina retomam Comitê Binacional nas áreas de Ciência e Tecnologia 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 15h31min 

 

Os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes, e da 

Argentina, Roberto Salvarezza, estiveram reunidos por videoconferência na terça-feira (23). 

Na pauta do encontro, diversos temas de interesse em comum das duas nações como 

biotecnologia, nanotecnologia, setor espacial, setor nuclear e enfrentamento à pandemia de 

Covid-19, dentre outros. Durante a reunião, o ministro Marcos Pontes detalhou uma série de 

iniciativas do MCTI como laboratórios na Amazônia para pesquisas de insumos farmacêuticos, 

o programa espacial brasileiro com o lançamento do satélite Amazonia 1 e a criação do plano 

estratégico para uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, a recente criação do 

Instituto Nacional do Mar, projetos na Antártica para aprimoramento dos estudos 

meteorológicos, além de todas as iniciativas de enfrentamento do coronavírus. “Essa parceria 

com a Argentina é muito importante para o desenvolvimento tecnológico e econômico das 

duas nações. Podemos ir muito mais longe se trabalharmos em conjunto para o 

desenvolvimento dos nossos países e da América do Sul”, avaliou Marcos Pontes. O encontro 

serviu também para selar a retomada de um antigo projeto entre as duas nações o Comitê 

Binacional. Ficou decidido que já em abril haverá um novo encontro entre especialistas dos 

dois países para trocar informações de combate à Covid-19. Depois em junho está previsto 

outra reunião para debater as possibilidades de cooperação nas outras áreas. Fonte: ASCOM MCTI  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

E-SUS Linha da Vida: plataforma do Ministério da Saúde vai reunir dados de vigilância 

e saúde da população brasileira 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 15h08min 

 

Uma plataforma padronizada, abrangendo toda a vida de cada brasileiro, unificando 

informações já coletadas em diferentes sistemas de notificação. Esse é o objetivo do e-SUS 

Linha da Vida, nova plataforma do Ministério da Saúde. O tema está entre os assuntos que 

serão debatidos nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4) no seminário “Sistemas de Informação 

no Cenário Pós-Pandemia: Inovações e Perspectivas”, promovido pela Pasta. A abertura do 

evento aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF). 

O e-SUS Linha da Vida vai reunir sistemas de notificação que abrangem toda a vida da pessoa, 

desde o nascimento até o óbito, produzindo informações qualificadas sobre estatísticas vitais 

e morbidade, essenciais para tomada de decisão e formulação de políticas públicas. O objetivo 

é ter informação por meio de um identificador único de cada pessoa (por CPF ou número do 

Cartão Nacional de Saúde), com a ficha de notificação unificada para todos os 

agravos/doenças, padronização de campos comuns de diferentes sistemas, uso de 

terminologias padronizadas, além de permitir a emissão das declarações de nascido vivo e 

óbito de forma eletrônica. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a plataforma é uma 

importante ferramenta de acesso à informação para esta e as próximas gerações. “Durante a 

pandemia da Covid-19, vimos a importância de ter dados confiáveis.. Fonte: ASCOM MS  
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Trimble e AgTech Garage selecionam projetos de startups para otimização de custos 

operacionais no agronegócio 

Mercado | 02/11/2022 – 00h07min 

 

A Trimble, companhia global de tecnologia, e o AgTech Garage, um dos principais 

hubs de inovação do agronegócio mundial, estão com inscrições abertas para um desafio de 

startups que vai selecionar projetos voltados à otimização de custos operacionais para a 

agricultura. O prazo vai até sexta-feira (4) e as inscrições são feitas pelo site. Podem participar 

startups de qualquer país. A parceria busca propostas que possam ser incorporadas nas 

soluções em tech oferecidas pela Trimble Agricultura, com foco em preparo do solo, adubação, 

semeadura, manejo de ervas daninhas e colheita. Os projetos precisam ter integração com a 

plataforma baseada em Android da Trimble e ter um olhar inovador, atuando para aprimorar a 

excelência que apoia a todos os produtores rurais do Brasil. “Levamos a inovação tecnológica 

como uma bandeira na Trimble. Temos um histórico consistente de investir e financiar 

soluções que possam ser aproveitadas como um diferencial para nossos produtos. Nossa 

meta é estar em constante evolução e entregar maior produtividade para todos os produtores 

rurais do Brasil”, explica Giancarlo Fasolin, gerente de marketing da Trimble Agricultura para 

a América Latina. Fonte: Mercado do Cacau  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Quais os planos de Lula para a reforma tributária 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 14h25min 

 

As reformas da tributação sobre o consumo e a renda, que não chegaram a ser 

aprovadas pelo Congresso no governo Jair Bolsonaro (PL), estão entre as principais propostas 

que podem ser votadas no início do novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2023. Os 

principais textos em tramitação remetem a propostas que têm sido discutidas há pelo menos 

15 anos, ou seja, desde os governos anteriores do PT, passando pela atual gestão. A 

unificação dos principais tributos sobre o consumo, por exemplo, é tema de duas propostas 

do Legislativo e de um projeto apresentado pelo atual governo —nenhuma delas foi votada 

ainda. Em seus principais pontos, os textos remetem a um projeto elaborado há cerca de 15 

anos, ainda no segundo governo Lula. A ideia também foi defendida na campanha eleitoral 

pelos candidatos derrotados à Presidência Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) e é 

citada no programa de governo da chapa vencedora Lula/Alckmin, que fala em "simplificar e 

reduzir a tributação do consumo". O petista defendeu ainda na campanha mudanças no 

Imposto de Renda como a correção da tabela, a tributação de lucros e dividendos e a taxação 

dos mais ricos. Dois desses temas também fazem parte de um projeto do governo Bolsonaro 

que chegou a ser aprovado pela Câmara, mas parou no Senado. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

   

Lira sinaliza que poderá votar a correção da tabela do Imposto de Renda ainda este 

ano 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 05h 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou em reunião com líderes 

partidários que, se o governo Lula quiser, ele colocará a correção da faixa de isenção do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para ser votada ainda neste ano. A correção da 
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tabela do IRPF para cinco salários mínimos (hoje, o correspondente a R$ 6.060) é uma das 

promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também do presidente Jair 

Bolsonaro, candidato derrotado nas eleições deste ano. Atualmente, o limite está em R$ 1,9 

mil. Este valor não é corrigido desde 2015 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Como 

mostrou o Estadão, se a tabela não for corrigida, quem recebe 1,5 salário mínimo vai passar 

a pagar IR no ano que vem. Aliados de Lira estão conversando com representantes da 

campanha vitoriosa sobre essa possibilidade, segundo apurou o Estadão. A reunião de Lira 

com os líderes onde foi feita a sinalização aconteceu na segunda-feira à noite. Projeto do 

deputado Danilo Forte (União-CE), apresentado em agosto, prevê a correção da faixa para 

quatro salários mínimos, mas trata só desse assunto. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Governo federal define regras para atuação do agente de contratação nas compras 

públicas 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 10h55min 

 

O governo federal definiu, na segunda-feira (31/10), as regras para a atuação do 

agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e 

fiscais de contratos no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. O Decreto nº 11.246, publicado no Diário Oficial da União, é mais uma iniciativa 

na regulamentação da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21). O normativo 

regulamenta o parágrafo 3º do artigo 8º da Nova Lei de Licitações, estabelecendo as 

atividades nas quais os atores do processo de contratação devem atuar e a forma do 

funcionamento da comissão de licitação ou contratação. A norma detalha a organização das 

áreas de contratações públicas – especificamente no que se refere ao funcionamento, à 

definição de funções, competências e responsabilidades –desde o planejamento da 

contratação, passando pela seleção do fornecedor até a gestão contratual. Os procedimentos 

e requisitos a serem observados para designação dos envolvidos nos processos de 

contratações pela autoridade máxima do órgão ou da entidade também estão determinados 

na norma. O decreto pontua as vedações referentes à atuação simultânea do mesmo agente 

público para funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação 

de erros e de ocorrência de fraudes na contratação. Fonte: ASCOM ME  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

BC divulga o Relatório de Estabilidade Financeira 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 11h09min 

 

O Banco Central do Brasil (BC) divulgou na quinta-feira (3) o Relatório de Estabilidade 

Financeira (REF) referente ao primeiro semestre de 2022. O REF é uma publicação semestral 

destinada a apresentar o panorama da evolução recente e as perspectivas para a estabilidade 

financeira no Brasil. O BC avalia que não há risco relevante para a estabilidade financeira. 

Testes de estresse de capital demonstram que o sistema bancário possui adequada 

resiliência. O SFN mantém provisões apropriadas ao nível de perdas esperadas, e 

capitalização e liquidez confortáveis. O crescimento do crédito amplo continuou condizente 

com os atuais fundamentos econômicos. O crédito bancário para pessoas físicas (PFs) 

manteve o alto ritmo de crescimento. O crédito às micro pequenas e médias empresas 

(MPMEs) também seguiu crescendo forte. As empresas de maior porte, por sua vez, 
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continuaram acessando principalmente o mercado de capitais, mas voltaram a incrementar 

operações com o sistema bancário. O apetite ao risco das IFs seguiu elevado no crédito para 

microempresas e para pessoas físicas. A materialização de risco aumentou em razão de 

concessões mais arriscadas em trimestres anteriores e da deterioração da situação financeira 

de microempresas e famílias. As provisões, no entanto, aumentaram e mantiveram-se 

superiores às perdas esperadas. Fonte: ASCOM Banco Central do Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Vamos trabalhar com o próximo governo da melhor forma possível, diz presidente do 

BC 

Poder Executivo | 03/11/2022 - 08h34min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na quinta-feira (3) que, 

diante do resultado da eleição presidencial, o Brasil está “muito dividido”, mas disse que irá 

trabalhar com o próximo governo “da melhor forma possível”. “No caso do Brasil, foi 50-50. 

Muitas pessoas não estão felizes, mas essa é a beleza da democracia. Temos que trabalhar 

todos juntos para crescer, combater a inflação. E temos um Banco Central independente que 

vai trabalhar com o governo para isso”. As declarações de Campos foram dadas em 

conferência organizada pelo Santander em Madri. De acordo com o dirigente, o principal 

desafio, neste momento, será encontrar uma forma de crescimento sustentável. Assim, ao 

lembrar da autonomia do BC, ele apontou que irá trabalhar com o futuro governo para dar 

prosseguimento à agenda de promover inclusão no sistema financeiro e competição. Além 

disso, Campos lembrou que o atual governo conseguiu eleger muitos apoiadores tanto na 

Câmara dos Deputados quanto no Senado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mercado financeiro espera de Lula nome “moderado e político” para comandar 

economia 

Mercado | 03/11/2022 – 07h54min 

 

O presidente eleito Lula (PT) viajou para a Bahia sem dar sinais a seus aliados sobre 

os nomes que integrarão a futura equipe econômica, especialmente o nome do futuro ministro 

da Economia (a pasta deve voltar a chamar Ministério da Fazenda). Integrantes do mercado 

financeiro trabalham com o eventual cenário de um "petista moderado e político" assumir a 

pasta. Há, porém, quem defenda para o cargo o nome de Henrique Meirelles, que comandou 

o então Ministério da Fazenda no governo Michel Temer (2016-2018) e o Banco Central no 

governo Lula (2003-2010). Os economistas conhecidos como "pais do Plano Real" — Pérsio 

Arida e André Lara Rezende — devem contribuir no período de transição com sugestões para 

a política econômica, mas não devem participar oficialmente da equipe chefiada pelo vice-

presidente eleito, Geraldo Alckmin. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Inflação cai mais no Brasil do que em outros emergentes, diz presidente do BC 

Mercado | 02/11/2022 – 12h02min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou na terça-feira (2), em 

reunião fechada com investidores, a forte desaceleração da inflação brasileira ante demais 

emergentes, mas ponderou que, quando se retira da conta itens voláteis, o índice inflacionário 

do País ainda é um dos maiores do grupo em 12 meses. As informações constam da 

apresentação feita na reunião organizada pelo Santander em Madri, na Espanha, divulgada 

pelo BC. O documento mostra que a inflação brasileira era a segunda mais alta do grupo de 
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países no início deste ano, perdendo apenas para a Rússia, afetada pelas consequências 

econômicas da invasão da Ucrânia. Agora, em setembro, o índice de inflação oficial (IPCA) 

em 12 meses, de 7,2%, já era o segundo mais baixo, atrás apenas da China. Mas, quando se 

retiram da conta os itens alimentícios e os preços ligados à energia, a inflação brasileira ainda 

figura entre as três mais altas do grupo, por volta de 10%, aparecendo após Rússia e Chile. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Corrente de comércio do Brasil chega a US$ 510,32 bilhões e supera todo valor de 

2021 

Poder Executivo | 01/11/2022 – 18h37min 

 

A corrente de comércio brasileira (soma de exportações e importações) subiu 23,5% 

de janeiro a outubro deste ano, atingindo US$ 510,32 bilhões e ultrapassando o valor de todo 

o ano de 2021, quando chegou aos US$ 500,22 bilhões. O superávit acumulado da balança 

comercial atingiu US$ 51,64 bilhões, recuando 11,7% em relação ao mesmo período de 2021. 

Os dados foram divulgados na terça-feira (01/11) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) 

do Ministério da Economia, em entrevista coletiva. Segundo a Secex, de janeiro a outubro o 

País somou US$ 280,98 bilhões em exportações, com alta de 19,1% sobre o mesmo período 

de 2021 e praticamente iguala o valor exportado em todo o ano passado. As importações 

chegaram a US$ 229,34 bilhões de janeiro a outubro, superando em cerca de US$ 10 bilhões 

o total dos 12 meses de 2021. Somente em outubro, o superávit da balança comercial teve 

aumento de 100%, pela média diária, na comparação com o mesmo mês do ano passado, e 

alcançou US$ 3,92 bilhões. A corrente de comércio aumentou 23,6%, chegando a US$ 50,68 

bilhões, com US$ 27,30 bilhões de exportações e US$ 23,38 bilhões em importações. 

Segundo o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior da Secex, Herlon 

Brandão, foi o maior valor de produtos exportados para meses de outubro, com influência do 

aumento no volume vendido. As importações, igualmente, registraram o maior valor para 

meses de outubro, refletindo principalmente a alta de preços dos itens comprados no exterior. 

Desta forma, a corrente de comércio atingiu o maior valor para outubro. Fonte: ASCOM ME  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

2º turno das eleições teve mais votos que no primeiro turno 

Poder Judiciário | 01/11/2022 – 19h10min 

 

Segundo turno das eleições recebeu 570 mil votos a mais do que o primeiro. O número 

de abstenções apresentou queda e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressaltou a 

importância da votação. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mourão: “Agora não adianta mais chorar. Nós perdemos o jogo” 

Poder Executivo | 02/11/2022 – 09h04min 

 

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), eleito senador pelo Rio Grande 

do Sul nestas eleições, avaliou, em entrevista publicada na quarta-feira (2) ao jornal O Globo, 

o pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro (PL), além de reconhecer o resultado 

das urnas. “Aceitamos participar do jogo. Não considero que houve fraude na eleição. Mas um 

jogador não deveria estar jogando [o ex-presidente Lula]. Essa é minha visão”, comentou. 

Sobre a demora de Bolsonaro em fazer um pronunciamento ao fim da eleição, Mourão disse 

que “cada um reage aos acontecimentos da sua maneira”. Ele destacou que aconselhou o 
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presidente a fazer outro tipo de discurso, que não foi ouvido por Bolsonaro. A forma como o 

presidente falou ontem foi bastante criticada por especialistas. Foi o ministro da Casa Civil, 

Ciro Nogueira, que ficou como o verdadeiro responsável pelo reconhecimento, de fato, da 

derrota do governo. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Coordenador de Lula para o Orçamento prevê ganho real de 1,3% ou 1,4% para o 

salário mínimo de 2023 

Poder Executivo | 02/11/2022 – 13h50min 

 

O coordenador do governo Lula para o Orçamento, o senador eleito Wellington Dias 

(PT-PI), disse na quarta-feira (2) que a previsão da gestão petista é de um ganho real (acima 

da inflação) de 1,3% ou 1,4% no salário mínimo em 2023. Em entrevista à GloboNews, o 

senador também disse que a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir de 1ª 

de janeiro está garantida. Dias terá uma reunião na quinta-feira (3) com o relator do Orçamento 

de 2023 no Congresso, o senador Marcelo Castro (MDB-PI). Também vai participar o 

coordenador da transição de governo, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Estamos no osso”, diz relator sobre Orçamento de 2023 

Poder Executivo | 02/11/2022 – 13h24min 

 

O relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), classificou o 

Orçamento de 2023 como “engessado”. Em entrevista ao O Estado de São Paulo, publicada 

na quarta-feira (2), disse que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá que decidir 

o que fará agora e o que deixará para depois. “Estamos no osso”, afirmou Castro. Segundo o 

senador, o Auxílio Brasil deve ser resolvido agora. “Não tem condições políticas de esse 

assunto não ser resolvido. Imagina como entraria o Lula, presidente da República, 

descumprindo a sua principal promessa de campanha. Não tem como”, disse. O programa 

social pagará o valor de R$ 600 até 31 de dezembro. A parcela tem um extra de R$ 200 e foi 

aprovada pelo Congresso em 14 de julho de 2022. Em sua campanha, Lula prometeu que 

pretende manter o valor e estabelecer um adicional de R$ 150 para famílias inscritas no 

programa com crianças menores de 6 anos. Castro disse que pode afirmar, “com segurança”, 

que os R$ 600 “vão continuar”. Mas o adicional terá que ser discutido. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Kassab quer cargos, parceria federal e recondução de Pacheco para apoiar Lula 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 15h27min 

 

O PSD deve apoiar o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas não o fará 

de graça. Quer se "sentir governando" com cargos e, principalmente, negociar um arcabouço 

de reciprocidade. A saber, apoio federal às joias de sua coroa: São Paulo, onde é sócio 

majoritário do futuro governo, Paraná e Prefeitura do Rio, que já governa, e Sergipe, que 

assumirá em janeiro. Por fim, ajuda na recondução de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à 

presidência do Senado. Esta é a fatura que o presidente do partido, Gilberto Kassab, adiantou 

à Folha na manhã de quarta (3), em uma conversa em seu apartamento na capital paulista. 

Ela será apresentada na semana que vem à sua colega Gleisi Hoffmann, do PT, em conversa 

pedida por ela. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Não faremos oposição a Lula de jeito nenhum, diz Luciano Bivar 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 13h54min 

 

Presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar diz que seu partido não fará 

oposição "de jeito nenhum" ao futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."Temos 

princípios econômicos diferentes, mas o que mais importa é o fortalecimento da democracia. 

Queremos dar governabilidade e sustentação ao presidente Lula e apoiaremos com o maior 

prazer seu governo. Não vamos ser oposição de jeito nenhum", afirma ele, que foi reeleito 

deputado federal por Pernambuco. Bivar está fora do país e retorna na quarta-feira (9) para 

conversar com representantes de Lula sobre a relação do partido com o governo a partir de 

2023", disse. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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PL aposta em fusão de partidos menores para aumentar bancada no Congresso, diz 

senador 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 13h52min 

 

O senador e governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), disse na quinta-

feira que o presidente do PL, Valdermar Costa Neto, preso no mensalão, aposta na fusão de 

partidos menores para conseguir aumentar sua bancada tanto na Câmara dos Deputados 

quanto no Senado Federal. "[A bancada do PL] vai aumentar naturalmente. Tem conversas já 

feitas. Tem expectativa de aumentar, sim, [a bancada]. Hoje temos 99 deputados no PL e vai 

ter fusões [de outros partidos], tem que ter. Cidadania com o PSDB, por exemplo, vão se fundir 

ou ficar sem chão. Quando funde, o cara fica liberado para sair. O Valdemar é muito esperto 

e vai fazer isso. [Na Câmara], dá para atrair seis ou dez deputados. No Senado também", 

disse. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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 Ciro Nogueira e Paulo Guedes iniciam transição de governo em reunião no TCU 

Poder Executivo | 03/11/2022 - 09h37min 

 

Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Paulo Guedes (Economia) estão reunidos 

na manhã da quinta-feira (3) com o grupo de trabalho criado no Tribunal de Contas da União 

(TCU) para acompanhar o processo de transição para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Participam do encontro o presidente do TCU, Bruno Dantas, e os ministros Vital do Rêgo, 

Jorge Oliveira e Antonio Anastasia, este último relator do processo de acompanhar. O objetivo 

do encontro é iniciar as tratativas para a transição. A equipe de Lula procurou o TCU há cerca 

de dois meses, preocupada com o risco de um processo tumultuado de transição. As 

preocupações aumentaram após a reação do presidente Jair Bolsonaro, que se recusou a 

cumprimentar Lula pela vitória e foi errático ao aceitar o resultado da eleição vencida pelo 

petista. À tarde, o grupo de ministros do TCU recebe a equipe de Lula, liderada pelo vice-

presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador da transição. Também participam o ex-

ministro Aloizio Mercadante, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o senador eleito 

Wellington Dias. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Baleia vê disposição no MDB em colaborar com Lula, mas sem adesão automática 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 08h 
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O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, diz ver no partido uma atitude de 

colaboração com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas nega a possibilidade 

de adesão automática ao futuro governo. "Preciso conversar ainda internamente. Mas vamos 

querer falar com o PT sobre país, sobre projetos. Não haverá adesão automática", explica. Na 

quarta-feira (2), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou o convite para o MDB ocupar 

um cargo no comitê de transição de governo. "A maioria do MDB já está conosco, participou 

da campanha e agora queremos que participem da transição", disse à Folha Gleisi, que é 

encarregada da articulação política na transição. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Equipe de Lula vê desafio no TCU para abrir espaço no orçamento de 2023 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 05h01min 

 

A alternativa da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

para abrir espaço no orçamento de 2023 através de crédito extraordinário pode esbarrar em 

dificuldades no Tribunal de Contas da União (TCU). Caso a consulta seja enviada à Corte de 

Contas neste ano, os processos cairiam nas mãos dos ministros Aroldo Cedraz e Jorge 

Oliveira, considerados nomes alinhados a Jair Bolsonaro (PL). Por isso, esse caminho é visto 

como arriscado. A partir de janeiro, a regra muda para sorteio por livre distribuição. Nesta 

quinta, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-

ministro Aloizio Mercadante terão encontro com Bruno Dantas, presidente do TCU, e ministros 

do tribunal para discutir o orçamento do ano que vem. As consultas ao TCU seriam uma saída 

mais rápida para que Lula não dependesse do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

para a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que demanda maioria 

absoluta e votação em dois turnos. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Centrão e aliados de Lula aceitam negociar mudanças em emendas de relator 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 04h06min 

 

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial, membros do 

PT e articuladores do Congresso passaram a admitir a continuidade das emendas de relator 

no Orçamento, mas com mudanças nas regras. Essas emendas têm sido usadas pelo governo 

de Jair Bolsonaro (PL) como moeda de troca em negociações do Palácio do Planalto com o 

Congresso. Apesar de, durante a campanha eleitoral, Lula ter defendido o fim desse 

mecanismo, aliados dele já falam na possibilidade de, com ajustes, essas emendas não serem 

extintas. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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CPI e projeto para criminalizar pesquisas perdem força na Câmara após vitória de Lula 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 04h 

 

Articulada às pressas entre o primeiro e segundo turno por bolsonaristas, a CPI 

(Comissão Parlamentar de Inquérito) dos institutos de pesquisa está praticamente descartada 

na Câmara dos Deputados, assim como o projeto com possibilidade de pena de prisão de até 

dez anos para responsáveis por "pesquisas erradas". Líderes partidários ouvidos pela Folha 

avaliam que não há mais ambiente político para o tema após a vitória de Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT). Alguns insistem, no entanto, em modificar a regulamentação de pesquisas 

eleitorais, mas afastam a criminalização nos moldes defendidos pelo líder do governo na 

Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e outros aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL). Barros 

admite que instalar uma CPI neste momento poderia ser visto como uma decisão voltada a 
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atingir o PT e que dificilmente o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se indisporia com 

o presidente eleito. Lira deve tentar ser reconduzido ao comando da Casa Legislativa. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Mourão fala em “retornar forte em 2026” e diz que golpe é difícil 

Poder Executivo | 02/11/2022 – 20h47min 

 

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou na quarta-feira (2) que um 

“golpe” das Forças Armadas colocaria o país em uma situação “difícil” no contexto 

internacional. Fez a declaração ao comentar as manifestações com rodovias interditadas 

contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sem citar a derrota do presidente Jair 

Bolsonaro (PL), Mourão falou em um retorno “muito mais forte [da direita] em 2026”. Mourão 

afirmou haver um “sentimento de frustração” no país, que associou à anulação das 

condenações de Lula. “Brasileiros, há hoje um sentimento de frustração, mas o problema 

surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sob um 

argumento pífio e decorridos 5 anos, anulou os processos e consequentes condenações do 

Lula”, disse. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Presidente do BB deve concentrar agenda de transição do banco para o governo Lula 

Poder Executivo | 02/11/2022 – 15h 

 

O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, deve ser o principal ponto de contato 

na instituição com o governo de transição, que começa na quinta-feira (3), segundo apurou o 

Estadão/Broadcast. O executivo ficará responsável por receber as demandas da 

administração atual e da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para, então, 

delegar a respectivas áreas do banco. A questão foi definida em uma reunião na terça-feira 

(1), disseram fontes ao Estadão/Broadcast, pedindo o anonimato, uma vez que as informações 

não são públicas. Além do comando de Fausto, foram definidos nomes de outros executivos 

do banco que também vão auxiliar no processo de transição. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Centrão de Lira acena com base de sustentação para Lula na Câmara 

Poder Legislativo | 02/11/2022 – 04h01min 

 

Integrantes do centrão já sinalizam que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) pode contar com uma base parlamentar bem mais sólida caso apoie ou não crie 

obstáculos à tentativa de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Eleito com 

a ajuda do governo Jair Bolsonaro (PL) e um dos principais aliados do atual presidente, Lira 

foi uma das primeiras autoridades a reconhecer a vitória de Lula no domingo (30), logo após 

o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarar que o resultado estava matematicamente definido. 

Um dos principais recados que Lira passou foi que a "vontade da maioria manifestada nas 

urnas jamais deverá ser contestada". O outro foi que era preciso desarmar espíritos e estender 

as mãos aos adversários para pacificar o país. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

 

Haddad descarta coordenar grupo de educação na transição, mas vai ajudar na 

montagem da equipe 

Poder Executivo | 01/11/2022 – 19h29min 

 

O ex-ministro Fernando Haddad (PT) vai montar o grupo responsável pela área de 

educação na equipe de transição do governo federal. Ele recebeu a missão na terça-feira (1) 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/cpi-e-projeto-para-criminalizar-pesquisas-perdem-forca-na-camara-apos-vitoria-de-lula.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/cpi-e-projeto-para-criminalizar-pesquisas-perdem-forca-na-camara-apos-vitoria-de-lula.shtml
https://www.poder360.com.br/governo/mourao-fala-em-retornar-forte-em-2026-e-diz-que-golpe-e-dificil/
https://www.poder360.com.br/governo/mourao-fala-em-retornar-forte-em-2026-e-diz-que-golpe-e-dificil/
https://www.estadao.com.br/economia/negocios/bb-transicao-lula-fausto-ribeiro/
https://www.estadao.com.br/economia/negocios/bb-transicao-lula-fausto-ribeiro/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/centrao-de-lira-acena-com-base-de-sustentacao-para-lula-na-camara.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/centrao-de-lira-acena-com-base-de-sustentacao-para-lula-na-camara.shtml


 
 
 
do presidente eleito Lula, que citou o nome da socióloga Neca Setúbal, herdeira do banco Itaú, 

para compor o grupo. A menção de Lula a Neca ocorreu depois que a aliada de Marina Silva 

(Rede) se engajou na campanha, organizando, inclusive, encontros com empresários e 

banqueiros para angariar apoios a Lula. Apesar de escalar os integrantes, Haddad não quer 

coordenar a equipe. O argumento é que ele tem compromissos para resolver em São Paulo e 

não poderá estar em Brasília nas próximas semanas. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Recessão não deve atingir países da América Latina no curto prazo, prevê FMI 

Mercado | 02/11/2022 – 12h30min 

 

Os principais países da América Latina não deverão enfrentar uma recessão no curto 

prazo, comentou Nigel Chalk, diretor-adjunto do departamento para o Hemisfério Ocidental do 

Fundo Monetário Internacional (FMI). “Há 20% de chances de (a recessão) ocorrer”, destacou 

Chalk na quarta-feira (2). “Contudo, as condições sociais também devem ser foco das políticas 

econômicas da região.” De acordo com Chalk, um fator que precisa ser monitorado é o aperto 

da política monetária pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos). “Se o 

Fed precisar subir os juros bem mais para conter a alta da inflação, isto poderá ser doloroso 

para a América Latina. Este poderia ser um terceiro choque para a região”, apontou, referindo-

se também à guerra na Ucrânia e problemas mundiais de fornecimento de produtos 

provocados pela pandemia. “Ocorreria um aperto das condições financeiras ainda maior, o 

que inclusive traria repercussões para fortalecer o dólar.” Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Com Lula, Portugal busca cooperação comercial mais ativa com o Brasil, diz ministro 

da Economia 

Poder Executivo | 01/11/2022 - 19h32min 

 

O ministro da economia de Portugal, António Costa e Silva, disse na terça-feira (1º) 

que o governo português espera reativar a cooperação comercial com o Brasil na gestão do 

presidente, Luiz Ignácio Lula da Silva (PT), eleito no domingo (30). Silva participou da abertura 

do evento de inovação Web Summit 2022, que acontece esta semana, em Lisboa. O ministro 

da economia português anunciou um investimento de 90 milhões de euros para suporte a 3 

mil startups no país, em quatro anos. “Nosso primeiro-ministro foi um dos primeiros a 

cumprimentar o presidente Lula, portanto, tem uma relação próxima com ele”, disse Silva a 

jornalistas logo após a abertura do evento. “Espero que a definição de cooperação entre os 

dois países volte a ativar-se criando uma grande plataforma de colaboração. Seria 

extremamente importante para os dois países”, declarou. O ministro destacou o potencial de 

programas de inovação entre Brasil e Portugal. Hoje há mais de 250 mil brasileiros vivendo 

em Portugal, a maior comunidade de estrangeiros do país. “Podemos atrair startups e 

empresas a Portugal e, simultaneamente, abrir portas no Brasil”, disse Silva. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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CCJ aprova divulgação da lista dos pacientes do SUS pela internet 

Poder Legislativo | 01/11/2022 – 19h33min 
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos 

Deputados aprovou, na terça-feira (1º), proposta que determina a publicação na internet de 

informações aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A relatora, deputada Adriana 

Ventura (Novo-SP), recomendou a aprovação de substitutivo já aprovado na Comissão de 

Seguridade Social e Família ao Projeto de Lei 10106/18, do Senado. De acordo com o 

substitutivo, os órgãos gestores do SUS, em todas as esferas de governo, publicarão, em seus 

sítios oficiais na internet, listas de todos os pacientes que serão submetidos a procedimentos 

de qualquer espécie nos estabelecimentos de saúde públicos e nos estabelecimentos 

conveniados. As listas deverão ser acessíveis aos gestores, profissionais de saúde e 

pacientes diretamente interessados. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Para ANPD, lista de quem ganhou auxílios Emergencial, taxistas e caminhoneiros não 

fere a LGPD 

Poder Executivo | 03/11/2022 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) avalizou a divulgação de dados 

pessoais de beneficiários dos programas Auxílio Emergencial e Benefício Emergencial 

Taxistas e Benefício Emergencial Transportadores Autônomos de Carga (TAC). "A equipe 

técnica da Autoridade constatou que é possível, de acordo com a LGPD, divulgar os dados 

pessoais de cidadãos que efetivamente receberam os auxílios em questão", diz a ANPD. A 

Autoridade recomendou ao Ministério do Trabalho que informe os beneficiários de que os seus 

nomes serão divulgados após o saque dos valores. Indicou, ainda, que os órgãos públicos 

envolvidos (municípios, Distrito Federal, Agência Nacional de Transportes Terrestres e MTP) 

observem as diretrizes dispostas no Guia Orientativo de Tratamento de Dados Pessoais pelo 

Poder Público para o compartilhamento de dados pessoais entre si. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Metaverso e omnichannel: como eles se conversam? 

Mercado | 02/11/2022 

 

Omnichannel, como a palavra já diz, significa todos os canais, e essa já é a principal 

tendência do varejo. Eu diria ainda mais: é mandatório que todos os canais utilizados pela 

empresa estejam concentrados em uma única plataforma. O objetivo é fazer com que o 

consumidor não veja diferença entre o mundo online e o offline. O omnichannel integra as lojas 

físicas com as virtuais e com os compradores. Com esse tripé integrado, é possível explorar 

todas as possibilidades de interação e aproximação do consumidor com a marca, visando o 

objetivo maior que é oferecer a melhor experiência para o consumidor. Esta integração de 

todos os canais oportuniza o consumidor a exercer a sua vontade de comprar onde e quando 

desejar e no momento que desejar, sem restrições de local, horário ou meio. E essa 

experiência ampla e confortável fideliza o cliente. Posso tranquilamente dizer que todo o 

negócio que persiga redução de custos no atendimento, organização dos seus processos e 

principalmente fidelização dos seus clientes precisa integrar os seus canais de comunicação 

em apenas uma plataforma. E onde entra o metaverso? O omnichannel se conecta 

diretamente ao metaverso justamente por ser o agente de união do online e do offline, bem 

como o metaverso é uma tecnologia que conecta o mundo físico e o digital. Fonte: Mercado & Consumo  
Leia mais 
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Inscrições abertas para curso sobre PI em negócios de base tecnológica 
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Poder Executivo | 01/11/2022 – 15h52min 

 

Estão abertas, até o dia 4 de novembro de 2022 (ou até acabarem as vagas), as 

inscrições para o curso "Uso da Propriedade Intelectual nos Negócios de Base Tecnológica", 

oferecido pela Academia do INPI. O curso será realizado de 1º a 30 de novembro de 2022. A 

atividade tem carga horária de 20 h/aula, é gratuita, totalmente online, auto-instrucional e com 

certificação para os alunos que realizarem as atividades propostas e obtiverem a nota mínima 

necessária no exame final. A inscrição poderá ser realizada neste link. Fonte: ASCOM INPI 
Leia mais 
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